Ракитово класира делегат в Югозападната „В“ група
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Никола Попчев

Родопският град Ракитово ще има свой представител в делегатската листа на
Югозападната „В“ група за първи път в историята, научи velsport24.com. Официален
дебют в неделния кръг на трета дивизия ще направи бившия футболист и треньор
Никола Попчев. Популярният деятел бе изпратен на двубоя между водача Оборище
(Панагюрище) и гостите от Места (Хаджидимово).

Иван Иванов

Кариерата на Никола Попчев освен в местния Левски (Ракитово), преминава през
тимовете на Пирин (Гоце Делчев), Чардафон (Габрово), Чирпан, Хебър (Пазарджик) и
Чепинец (Велинград). За последно футболният общественик бе старши треньор на
Левски (Ракитово). Никола Попчев ще бъде 37-ят делегат през този сезон в
Югозападната „В“ група.

Волен Чинков

Мачът между Оборище и Места бе поверен на столични арбитри. Съдийската бригада
ще предвожда Иван Иванов, който ще бъде подпомаган от Мартин Русев и журналиста
Димитър Влъчков – Шустера. Четвърти представител на футболната Темида на
стадион „Орчо войвода“ ще бъде Мирослав Кузманов.
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Петър Григоров

Сблъсъкът между тимовете на Сливнишки герой (Сливница) и Пирин (Гоце Делчев) ще
свири Волен Чинков от София. Асистенти на PR-експертът на известна автомобилна
компания ще бъдат Радко Кръстанов и Адриян Ангелов. Резервен съдия е юриста Иво
Андреев. Представянето на арбитрите ще оценява лично шефът на съдиите в трета
дивизия Кънчо Димитров.

Димитър Димитров

Бившият юноша на столичния Левски – Петър Григоров ще раздава правосъдие в мача
между Конелиано и Струмска слава (Радомир). Лайнсмени ще бъдат Борислав Понорски
и Александър Събев. Четвърти арбитър е Светослав Михайлов, а делегат – Пламен
Коцев. Всички длъжностни лица са от София.

Георги Андреев

Интригуващият двубой между Германея (Сапарева баня) и Беласица (Петрич) отиде при
представители на областната колегия в Перник. Централен рефер на мача е Димитър
Димитров, по-известен като Каубоя. Тъчарбитри са съгражданина му Виктор Лазаров и
Тони Кирилов от Радомир. Ред около резервните скамейки ще създава Владислав
Светославов. Делегатски пратеник е шефа на БФС – Перник Валентин Лазаров.

Драган Стойков

Юбилейният си мач №10 в Югозападната „В“ група пък получи рефера Георги Андреев.
Бившият играч на Марек ще следи за спазването на правилата на двубоя между Вихрен
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(Сандански) и Велбъжд (Кюстендил). Ролята на негови помощници ще изпълняват
Радослав Димитров и Кирил Иванов. Резервен арбитър е Симеон Великов от Петрич.
Представянето на съдийската четворка ще оцени Илия Солунов от Дупница.

Срещата между Балкан (Варвара) и Миньор (Перник) бе отложена за 25 март (сряда) от
15:00 ч. Двубоят е поверен на елитния рефер Драган Стойков – Пикси. Засади ще
маркират съгражданите му Георги Стоянов и Кирил Чакъров. Четвърти съдия е Благой
Манов. Делегатското назначение бе връчено на бившия рефер Павел Янински от
София.

Опитното съдийско трио от Етрополе - Людмил Павлов (в средата), Иван Станев (вдясно) и Тодо
За най-късна дата бе отложена срещата между Рилски спортист (Самоков) и Спортист
(Своге). Регионалното дерби на Софийска област ще се играе на 8 април (сряда) от
16:00 ч. Зоналната съдийска комисия назначи перспективната бригада от Етрополе,
водена от Людмил Павлов. Лайнсмени са Иван Станев и Тодор Василев. Триото е
отлично познава сюжета на битките в Софийски регион, който обслужва извън
мачовете в професионалния футбол. Резервен арбитър е Вангел Вангелов от
столицата. Делегат на мача е бившия асистент-съдия Ивайло Симеонов от София.

Борислав ЙОРДАНОВ
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